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ABSTRAK 
 

Keris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, 
khususnya di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Perubahan 
zaman yang semakin modern serta adanya perkembangan sosial budaya 
masyarakat Jawa, ikut mempengaruhi pula terhadap perubahan makna simbolik 
keris di lingkungan keraton. Keris yang pada masa lalu sebagai simbol status 
sosial di keraton lambat laun mengalami perubahan makna simbolik.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perubahan makna simbolik 
keris di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena budaya keris di 
lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga diketahui 
gagasan-gagasan baru mengenai budaya keris tersebut. Metode pengumpulan 
informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara snowball, dimana peneliti 
melakukan wawancara dengan KRA. Winarno Kusumo selaku Wakil Pengageng 
Sasono Wilopo keraton di Kantor Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat. Dari sini peneliti mendapatkan informasi tentang orang-orang 
keraton yang cukup mengerti tentang keris. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi dan wawancara. Observasi difokuskan peneliti terhadap 
para sentana dalem dan abdi dalem yang dilakukan pada siang hari, karena segala 
aktifitas di keraton sering dilakukan pada waktu tersebut. Wawancara dilakukan 
peneliti dengan cara membuat pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan masalah 
yang diangkat. 

Peneliti menganalisa mengenai seluruh data yang didapat dari lapangan, 
baik yang diperoleh pada saat melakukan pengamatan maupun dari hasil 
wawancara dengan informan, sehingga menghasilkan sebuah catatan lapangan. 
Seluruh data yang telah terkumpul dari lapangan tersebut lalu diklasifikasikan 
sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian dilakukan pengolahan data 
dengan cara ditafsirkan setelah dilakukan pengklasifikasian. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perubahan makna simbolik keris 
di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari sejak adanya penggabungan 
pemerintahan keraton dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pada zaman dahulu keris digunakan sebagai simbol status kebangsawanan atau 
kepangkatan jabatan di dalam keraton, sedangkan pada saat ini keris hanya 
menjadi pelengkap dalam busana adat Jawa yang digunakan pada acara-acara di 
keraton. 
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